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O orçamento da Câmara Municipal de Arganil para 2021 é de aproximadamente 23,5 milhões 
de euros, mais cerca de 1,5 milhões de euros do que em 2020. Este aumento traduz-se no reforço 
do investimento em áreas preponderantes para o território e na conclusão de intervenções com 
grande e significativa expressão no território, que contribuem para consolidar o mandato 2017-
2021 como aquele em que o concelho de Arganil regista o maior volume de investimento público 
de sempre.

A proposta foi aprovada por maioria pela Câmara Municipal, no dia 25 de novembro, com 
quatro votos favoráveis do executivo do PSD e dois votos contra dos vereadores do PS, e pela 
Assembleia Municipal, no dia 5 de dezembro.

Para Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, “os investimentos previstos no 
orçamento vão fazer-se notar em todo o concelho de Arganil, dando respostas eficazes aos 
problemas e aspirações da população e contribuindo, de forma direta e concreta, para a melhoria 
das condições das empresas instaladas no território e para o aumento da qualidade de vida das 
pessoas”.

O ano de 2021 vai ficar marcado pelo passo gigantesco dado no desenvolvimento económico 
do território, com a conclusão da intervenção de Qualificação do Polo Industrial da Relvinha Este 
e de Ampliação do Polo Industrial da Relvinha Oeste. “À concretização deste ambicioso e decisivo 
desiderato concelhio corresponde um investimento global superior a 5,5 Milhões de Euros, todo 
ele em execução e que terá um nível de concretização significativa em 2021”, destaca o líder do 
executivo camarário, reforçando “a forte aposta realizada na captação de empresas e fixação de 
quadros qualificados”.

O investimento na modernização e ampliação da Zona Industrial da Relvinha 
é de 5,5 M€, todo ele em execução e com um nível de concretização significativa 
em 2021

Para a área da proteção civil estão previstos 1,2 milhões de euros, desdobrando-se entre a 
implementação do Centro Municipal de Proteção Civil, os apoios às corporações de bombeiros, a 
limpeza de perímetros e faixas de gestão de combustível e as despesas decorrentes do combate 
à pandemia de Covid-19. Dando continuidade à atuação de prevenção, controlo e mitigação da 
propagação do vírus, a autarquia vai proceder à aquisição de materiais de proteção individual e de 
testes de diagnóstico à covid-19 até que a situação o justifique. “Estamos perante uma doença cuja 
evolução é difícil de perspetivar e cujos cenários são praticamente impossíveis de antever, pelo que 
a dotação atribuída a esta área será permanentemente ajustado em função das consequências 
provocadas pela situação epidemiológica”, reforça Luís Paulo Costa.

Na área do abastecimento de água, do saneamento de águas residuais e dos resíduos sólidos 
urbanos, o orçamento traduz a continuação das intervenções que, no final de 2021, em conjunto 
com as executadas no âmbito do sistema multimunicipal da Águas do Centro Litoral, perfazem o 
maior volume de investimento público alguma vez concretizado no concelho neste setor, no valor 
de 12 milhões de euros.

“Continuação da concretização dos 12 milhões de euros na área do 
abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos”

Seguindo determinada em posicionar Arganil na primeira linha da qualidade de vida ambiental 
para as próximas décadas, a autarquia prevê a conclusão da ETAR da Relvinha; a construção de 
novas ETARs no concelho; a interligação do saneamento de casal de S. José ao sistema da Alagoa, 
bem como um abrangente trabalho de ampliação e conservação dos sistemas. 

A educação, a ação social, o turismo, a cultura, a mobilidade e acessibilidades e a reabilitação 
urbana são também áreas prioritárias e que saem reforçadas no orçamento para o próximo ano. 
A boa gestão financeira registada nos últimos anos, por outro lado, garante a continuidade das 
políticas de apoio às famílias e empresas do concelho.

“Arganil e os arganilenses não merecem menos do que um orçamento sólido, 
realista e transparente, que dá prioridade às pessoas”

Este reforço na aposta das políticas de crescimento e desenvolvimento sustentado do território 
em que a autarquia tem vindo a apostar é também possível ao bom aproveitamento das verbas 
europeias, abrangendo eixos basilares como a economia, o emprego ou a coesão social. Ao mesmo 
tempo que nos permite dar continuidade às orientações estratégicas definidas para o mandato 
autárquico 2017-2021 e elevar a um outro nível os esforços realizados ao longo dos últimos três 
anos, o documento transparece e evidencia a boa saúde financeira de que a autarquia beneficia.

“Arganil e os arganilenses não merecem menos do que um orçamento sólido, realista e 
transparente, que dá prioridade às pessoas, ao território, às atividades e participação ativa e que 
concorre para fazer de Arganil um concelho cada vez melhor para viver, investir e visitar”, conclui 
Luís Paulo Costa.

Arganil é uma das autarquias mais amigas das famílias em Portugal. A distinção 
foi atribuída no dia 21 de novembro, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR), que tem por missão avaliar e reconhecer as boas práticas de 
apoio às famílias promovidas pelos municípios portugueses.

Este é o quarto ano consecutivo que o galardão de Autarquia Mais Familiarmente 
Responsável é concedido a Arganil, num claro reconhecimento da política orientada 
para as famílias e da atuação interventiva que a autarquia adota continuamente 
em benefícios das pessoas. Da educação à área social, da cultura à política fiscal, as 
medidas implementadas pela autarquia têm feito a diferença na vida das pessoas, 
considera Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal.

Esta distinção é “motivo de grande orgulho e um forte sinal de que o trabalho para 
impulsionar o bem-estar e a qualidade de vida das famílias está a avançar no sentido 
certo”, enaltece o líder do executivo camarário, garantindo que “colocar as famílias 
no centro das políticas da autarquia vai ser sempre uma das grandes prioridades, 
especialmente em circunstâncias exigentes como a que atravessamos devido ao surto 
de Covid-19”.

Entre as boas práticas que fazem de Arganil um concelho reconhecidamente 
amigo das famílias estão a entrega aos munícipes dos 5% de IRS a que a autarquia teria 
direito por lei, a aplicação da taxa mínima de IMI e o IMI familiar, que prevê a redução 
deste imposto mediante o número de dependentes.

Somam-se a estas políticas de incentivo fiscal um conjunto de outras medidas 
destinadas a beneficiar e apoiar toda a população do concelho, desde os mais novos 
aos mais idosos: tarifários reduzidos de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos; 
transportes escolares gratuitos desde o pré-escolar até ao 12.º ano; atividades lúdicas 
e desportivas gratuitas; comparticipação de medicamentos e apoio psicológico e social 
a pessoas em situação de carência económica, campanhas gratuitas destinadas a 
animais de companhia, entre outras.

Dada a situação de Estado de Emergência causada pela pandemia, a entrega da 
bandeira Verde com Palma, a mais alta insígnia atribuída pelo OAFR, exclusiva para 
os municípios que conseguem manter ou incrementar as suas políticas de apoio às 
famílias três ou mais anos consecutivo, não foi feita presencialmente, ao contrário dos 
anos anteriores.
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Cara(o) Munícipe 

Fechamos 2020 com uma edição do boletim municipal que retrata não só a atividade municipal das 

últimas semanas do ano como perspetiva aquela que vai ser a intervenção do município ao longo de 

2021. O Orçamento para o ano que se avizinha supera os 23 milhões de euros e destina-se a reforçar 

e consolidar o trabalho que vimos a desenvolver nos últimos três anos, em áreas tão preponderantes 

como o desenvolvimento económico, o ambiente, a proteção civil, a educação ou o turismo. Com mais 1,5 

milhões de euros em carteira do que em 2020, o nosso objetivo é muito claro: continuar a trabalhar de 

forma concreta e empenhada no aumento da qualidade de vida das pessoas e na melhoria das condições 

das empresas instaladas (e que venham a instalar-se) no concelho, tendo em vista o desenvolvimento e 

progresso do território. 

A subida para o 48.º lugar no ranking nacional da qualidade de vida e a distinção de Autarquia Mais 

Familiarmente Responsável são motivos de orgulho e grande satisfação mas são, sobretudo, um fator de 

motivação para continuar a fazer mais e melhor pelo nosso concelho e pelas nossas pessoas. Conscientes 

das imprevisibilidades dos tempos que atravessamos, levamos para o próximo ano essa forte vontade de 

continuar a lutar pelos interesses de Arganil e a certeza de que o mandato 2017-2021 ficará na memória 
de todos como o que proporcionou ao concelho o maior volume de investimento público de sempre.

Merece também realce nas próximas páginas a intensa e proveitosa sessão de trabalho decorrida na 

freguesia de Benfeita, no âmbito das Presidências Participativas. Envolvendo os autarcas e membros das 

comissões locais, foi mais um passo dado no trabalho de proximidade e convite à participação pelas nossas 

freguesias, nesta que é uma das ações de que este executivo mais se orgulha de ter colocado em marcha 

durante o presente mandato.

Dezembro fica ainda marcado pelo reconhecimento de Arganil como Município ECOXXI pelo quarto 
ano consecutivo, dando mostras do comprometimento da autarquia com a promoção da sustentabilidade 

ambiental; pelo 24.º aniversário da Biblioteca Municipal Miguel Torga e pela aquisição do espólio do Jornal 

de Arganil. Particular destaque para a entrega de mais de 255 mil euros aos munícipes em 2021, na 

sequência da decisão de abdicar dos 5% do IRS dos contribuintes a que a autarquia teria direito, por lei. 
Esta é uma medida tomada há já quatro anos, mas ganha agora especial importância depois de um ano 

com dificuldades acrescidas.
E é assim, no rescaldo de um ano particularmente exigente e inquietante, que desejo a todos os 

arganilenses, aqueles que residem no concelho mas também a todos os que estão fisicamente longe e se 
viram impedidos de visitar os seus familiares ao longo dos últimos meses, um Feliz e Santo Natal e de um 
Ano Novo repleto de concretizações, afetos e muita saúde.

Nesta quadra com uma capacidade extraordinária e inexplicavelmente mágica de nos encher de 
esperança e fazer acreditar que o que está por vir só pode ser melhor, que o amor, a generosidade, a 

harmonia e a esperança nesse futuro próspero por que todos ansiamos se propaguem e perdurem em 

todas as famílias arganilenses – na grande família arganilense. 

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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EXECUTIVO CAMARÁRIO PERCORRE FREGUESIA DA BENFEITA EM NOVA JORNADA 
DE TRABALHO

O executivo de Luís Paulo Costa contou com um forte envolvimento dos autarcas e 
representantes das comissões de melhoramentos da freguesia da Benfeita para cumprir nova 
jornada de trabalho, no dia 4 de dezembro, no âmbito do ciclo de presidências participativas, em 
marcha por todo o concelho de Arganil desde janeiro deste ano.

A estender-se pelo dia todo, o périplo por aquela freguesia do Alto Concelho incluiu a passagem 
pela generalidade do território, com paragem alargada nas localidades de Dreia, Luadas, Pai das 
Donas, Sardal, Chão do Valado, Monte Frio, Pardieiros e Benfeita.

A comitiva camarária, conduzida pelos presidente e secretário da junta de freguesia, 
José Pinheiro e Alfredo Martins, respetivamente, avaliou as intervenções em curso e obras já 
concretizadas, quer através de empreitadas lançadas pela autarquia, quer através de contratos 
programa celebrados com a junta de freguesia.

Do roteiro pelas obras realizadas fizeram parte os muros de suporte à EM 518, contruídos no 
sítio da Baralha e junto ao acesso à Fraga da Pena. Estes melhoramentos permitiram reforçar as 
condições de segurança e de circulação daquela via, que está agora a beneficiar de novo tapete 
betuminoso. Prevista para breve, anunciou Luís Paulo Costa, está a execução de novos muros de 
estabilização naquela estrada de acesso à Benfeita, muito penalizada pelo incêndio de outubro 
de 2017.

Numa simbólica mas significativa ação de valorização do trabalho concretizado, os executivos 
da câmara e da junta de freguesia inauguraram a reabilitação do troço Benfeita-Luadas-Esculca e 
a ligação Sardal-Nossa Senhora da Necessidades. Ambas as intervenções foram comparticipadas 
pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), destinado a recuperar as zonas afetadas 
pelas chamas.

ESTRADA BENFEITA - LUADAS - ESCULCA

MURO DA BARALHA MURO DA FRAGA DA PENA

MIRADOURO DAS LUADAS PAVIMENTAÇÃO EM PAI DAS DONAS
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Tendo sido uma das freguesias mais fustigadas pelos incêndios de 2017, Luís Paulo Costa 
sublinha o assinalável trabalho de recuperação feito ao longo dos últimos três anos. “Temos hoje 
uma freguesia praticamente renovada, coesa, com estradas, infraestruturas e edifícios parcial ou 
totalmente recuperados, fruto do esforço da Câmara Municipal de Arganil no aproveitamento 
das verbas comunitárias e do trabalho desenvolvido em estreita colaboração com a junta e 
coletividades da freguesia”.

Estiveram, ainda, sob o olhar atento do presidente da Câmara a pavimentação em curso da 
ligação entre o cruzamento de Portelinha (M518/N344) e a Benfeita, incluída numa empreitada de 
400 mil euros; os trabalhos de execução de um muro de suporte em Pai das Donas; o Miradouro 
Varanda do Açor, nas Luadas; o alcatroamento já concretizado no Chão do Valado e os muros 
de contenção nos Pardieiros, junto à Capela da Nossa Senhora da Saúde, e nas imediações do 
cemitério da Benfeita.

No âmbito do abastecimento de água, mereceu destaque o investimento superior a 400 mil 
euros, comparticipado pelo POSEUR, que considerou a execução de conduta adutora no percurso 

Cerdeira – Deflores – Dreia – Benfeita e a respetiva interligação aos reservatórios de Deflores e 
Dreia e ao novo reservatório de Benfeita.

Cumprindo o propósito de proximidade e de convite à participação da iniciativa, o executivo 
camarário escutou e tomou nota dos anseios e reivindicações da população, tendo em vista o 
planeamento de novos melhoramentos e projetos para o território. Na Dreia, foi sinalizado a 
necessidade de renovação da conduta de abastecimento aos fontanários e de reabilitação dos 
acessos às propriedades agrícolas.

Já com a luz solar a escassear mas o dever a falar mais alto, a comitiva camarária visitou, 
por fim, as obras que decorrem na Quinta Dr. Urbano, propriedade da Câmara Municipal, que 
preveem a reposição das condições de funcionalidade, preservando as características originais 
do edifício. A intervenção em curso reflete um investimento de aproximadamente 700 mil euros, 
comparticipado também pelo FSUE, em resultado da candidatura apresentada pela Câmara 
Municipal de Arganil.

PAVIMENTAÇÃO EM CHÃO DO VALADO RECONSTRUÇÃO DA CASA DA QUINTA DO DR. URBANO

MONTE FRIO ZONA DE LAZER NA SRA. DA SAÚDE - PARDIEIROS

REABILITAÇÃO DA ESTRADA NOSSA SENHORA 
DAS NECESSIDADES - SARDAL RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA BENFEITA
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Arganil subiu 64 posições no ranking dos concelhos com mais qualidade de vida e ocupa 
agora a 48.ª posição a nível nacional e o 5.º lugar na esfera da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra. A conclusão é do estudo anual desenvolvido pela Marktest, dedicado 
à análise do desempenho dos 308 municípios portugueses, através da avaliação dos pontos 
fortes e fracos de cada concelho.

Numa escala de 0 a 20, Arganil obteve uma média de 12 valores, (o concelho no topo 
da lista obteve 15,1), em resultado da classificação atribuída a 15 indicadores diferentes. 
Evidenciam-se, no que respeita a Arganil, as despesas do município com a proteção do 
ambiente e com a cultura; a capacidade dos equipamentos de segurança social per capita; a 
baixa taxa de criminalidade e de sinistralidade rodoviária e o número quer de escolas, quer de 
equipamentos de saúde per capita.

A acentuada escalada na classificação relativamente ao ano passado representa “uma 
ótima notícia para Arganil e um fator de motivação para continuar a trabalhar não só para 
manter o bom desempenho nos indicadores que se destacam como para melhorar os pontos 
menos fortes”, refere o presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa.

Nesta incumbência de apoiar os munícipes, a autarquia compromete-se a manter e 
incrementar as boas práticas de apoio às famílias e a continuar a encontrar meios para apoiar 
o tecido empresarial do concelho, através de investimentos que contribuem para melhorar 
as condições das empresas já instaladas no concelho e para a atração de novos investidores. 
Direcionando as diferentes áreas de atuação do município para um objetivo comum, o líder 
do executivo espera que Arganil se continue a “destacar e afirmar como um dos melhores 
concelhos para viver, visitar e investir”.

O executivo camarário recebeu em Arganil a eurodeputada Lídia Pereira. A jovem 
representante portuguesa no Parlamento Europeu esteve na Solargus, para conhecer o 
trabalho desenvolvido por uma das mais antigas empresas da região no setor das energias 
renováveis e estruturas metálicas.

A visita às instalações da empresa, localizadas na Zona Industrial da Relvinha, Sarzedo, 
serviu de ponto de partida para Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, e Lídia 
Pereira abordarem a importância dos fundos europeus para o desenvolvimento económico 
local e regional.

A Solargus prepara-se para avançar com a ampliação das instalações, concretizando um 
investimento superior a 1,2 milhões de euros, fruto, precisamente, de uma candidatura a 
fundos europeus, recentemente aprovada. O objetivo passa por aumentar a capacidade de 
desenvolvimento de produtos e serviços, reforçando a competitividade da empresa.

Membro da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento 
Europeu, Lídia Pereira escutou as preocupações e anseios do líder do executivo camarário 
sobre o impacto da pandemia nas pessoas, comércio e empresas, bem como procurou saber 
mais sobre as medidas que o Município tem adotado quer combater a propagação do vírus, 
quer para mitigar as consequências da doença.

As relações entre a Câmara Municipal de Arganil e Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 
Física, da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), estreitaram-se no dia 12 de novembro, com a 
celebração de um protocolo de cooperação, em sessão decorrida nas instalações daquela instituição 
de ensino.

Assinado pelo presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, e pelo diretor da FCDEF-UC, José Pedro 
Ferreira, o documento destina-se a promover a colaboração e intercâmbio entre as instituições, com 
o objetivo de realizar, conjuntamente, ações de natureza pedagógica, académica, científica, técnica e 
cultural.

O protocolo abrange os docentes, investigadores, estudantes e pessoal técnico das duas 
instituições, que pretendam participar em projetos de investigação; prestar serviços à comunidade, de 
âmbito nacional e internacional; realizar estágios no âmbito da Licenciatura em Ciências do Desporto 
e cursos Pós-graduados e intercâmbio de pessoal técnico.

Luís Paulo Costa realçou a importância desta parceria estabelecida com “uma instituição com 
condições de ensino, aprendizagem e investigação de excelência, que vai permitir abrir portas a 
troca de saberes e experiências entre profissionais das duas entidades”. É intenção do Município de 
Arganil, adianta o presidente da Câmara, que este “intercâmbio de experiência, os conhecimentos e 
aprendizagens adquiridos se reflitam em boas práticas e ações desenvolvidas futuramente em prol da 
comunidade arganilense”.

Partilhando do mesmo espírito e empenho na concretização de ações que promovam o desporto, 
a saúde e o bem-estar junto da comunidade, o Município de Arganil e a FCDEF vão colaborar no 
desenvolvimento de atividades de investigação e formação, nomeadamente através da realização e 
participação em workshops, seminários e outras ações de formação. O protocolo celebrado tem a 
duração de um ano, renovando-se por iguais períodos.

A Câmara Municipal de Arganil viu aprovada em Assembleia Municipal, no passado dia 5 de 
dezembro, a proposta de devolução de 5% de IRS aos seus munícipes. Com esta medida, a autarquia 
vai entregar às famílias do concelho, em 2021, uma verba que ascende aos 255.713,00€.

“Todos os anos, o município tem direito a receber uma parte do IRS dos seus residentes, que pode 
ir até aos 5%”, explica Luís Paulo Costa, líder do executivo camarário, adiantando que “Arganil há vários 
anos que abdica da totalidade dessa verba em prol das famílias do concelho”. 

Esta medida integra a política fiscal atrativa e amiga das famílias implementada pelo município, que 
valeu recentemente a Arganil o galardão de “Autarquia Familiarmente Mais Responsável” pelo quarto 
ano consecutivo. A aposta num pacote de medidas que aliviam a carga fiscal não só das famílias mas 
também das empresas em 2021 é possível, frisa Luís Paulo Costa, “ao equilíbrio orçamental e à boa 
gestão financeira por que se tem pautado a atividade da autarquia”. 

ARGANIL SOBE 64 POSIÇÕES NO 
RANKING DA QUALIDADE DE VIDA

VISITA DA EURODEPUTADA LÍDIA 
PEREIRA A ARGANIL

MUNICÍPIO CELEBRA PROTOCOLO COM 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO 
E EDUCAÇÃO FÍSICA DE COIMBRA

MUNICÍPIO DEVOLVE MAIS DE 255 MIL 
EUROS ÀS FAMÍLIAS

VISITA À EMPRESA SOLARGUS
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A Câmara Municipal de Arganil adquiriu o espólio do Jornal de Arganil, conceituada publicação 
concelhia, que se materializa no arquivo das edições impressas tipograficamente e edições em 
suporte digital, cujo processo foi iniciado em 2017, bem como a coleção das edições do Boletim 
Trimestral “Acção Regional”, publicado pelo Grémio Regionalista da Comarca de Arganil, entre 
1931 e 1934.

Fundado em 30 de Março de 1926 e encerrado em 2012, o espólio do Jornal de Arganil 
representa não só um importante documento sobre a região, como um testemunho da história da 
imprensa, cuja vida sempre esteve ligada às comunidades do concelho que nele encontraram um 
forma de comunicar e principalmente alimentar uma corrente de solidariedade entre os presentes 

e os ausentes, mantendo ao longo de anos fiéis correspondentes.
O Jornal de Arganil foi um dos últimos guardiões da técnica de Gutemberg. Desses tempos 

ficaram os móveis de composição com tipos de liga de chumbo, tipos de madeira, ferramentas 
para a execução da composição manual, assim como de encadernação.

A Câmara Municipal, através da Biblioteca Municipal e do Arquivo Municipal, encarregar-se-á 
agora do tratamento de todo o espólio, a fim de o disponibilizar à comunidade que poderá assim 
fazer uma viagem diacrónica dos primórdios desta publicação até aos arquivos digitais que contêm 
tanto as fotografias de edição, como as fotoreportagens de eventos, lugares e personalidades.

A Biblioteca Municipal de Arganil foi inaugurada a 4 de Dezembro de 1996 evoluindo da 
anterior Biblioteca Fixa nº 65 da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2000, a Biblioteca passou a 
ter como patrono o escritor Miguel Torga. A Biblioteca Municipal faz parte da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas e está integrada na Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra.

A Biblioteca Municipal de Arganil é também a “casa-mãe” da Rede de Bibliotecas do Concelho 
de Arganil, sinergia que se traduz numa mais-valia para todos. 

Em harmonia com o proclamado pelo Manifesto da Unesco para as Bibliotecas Públicas, a 
Biblioteca Municipal tem como objectivo melhorar o nível de vida da população, contribuindo 
para a democratização da sociedade em geral, através da oferta de informação nos mais variados 
suportes e da oferta de serviços que respondam às necessidades educativas, culturais e formativas 
da população que serve.

A Biblioteca oferece à comunidade um vasto leque de serviços, tais como a consulta de 
documentos nos mais variados suportes, empréstimo domiciliário, acesso à internet Wireless, 
serviço de apoio às Bibliotecas Escolares, formação em competências digitais, catálogo concelhio 
online e ainda um vasto conjunto de atividades de promoção do livro e da leitura.

Este ano, contrariamente aos anteriores, a festa a assinalar o aniversário teve de ser adaptada 
à contingência imposta pela situação epidemiológica, não tendo sido possível reunir, nesta casa 
que é de todos nós, públicos de todas as idades para juntos celebrarmos. Não obstante, a data 
foi assinalada. Foi criado um vídeo que ao longo do dia 4 foi partilhado nas nossas redes sociais, 
bem como marcadores de livros alusivos à data que foram distribuídos a todos os utilizadores que 
visitaram a Biblioteca nesse dia. Os festejos foram encerrados com a fotografia de grupo da equipa 
que diariamente trabalha para cumprir a missão e os objetivos a que a Biblioteca se propõe.

Embora 2020 tenha sido um ano atípico e desafiante para todos, a Biblioteca tudo fez e 
continuará a fazer para cumprir o seu papel e sobretudo afirmar cada vez mais a sua dimensão 
social. Os desafios são muitos, no entanto se existirem pessoas com vontade de trabalhar e evoluir, 
que olhem para o que se faz nas Bibliotecas como um acto de amor, é possível fazer com que 
sejamos capazes de responder aos desafios que o futuro nos impõe. 

No âmbito do nonagésimo aniversário do nascimento de Maria de Lourdes Pintasilgo esteve 
patente entre o dia 17 e 30 de Novembro, na Biblioteca Alberto Martins de Carvalho (Coja) e 
entre o dia 2 e 17 de Dezembro na Biblioteca Municipal de Arganil – Miguel Torga, uma exposição 
biográfica sobre esta personalidade. 

A exposição gentilmente cedida pela Fundação Cuidar o Futuro tem curadoria de Margarida 
Santos, presidente da Fundação, e a expografia é da responsabilidade de Moana Santos e Carlos 
Serrano Ferreira.

Nascida a 18 de Janeiro de 1930, Maria de Lourdes Pintasilgo foi a primeira mulher a assumir 
o cargo de primeiro-ministro em Portugal. Liderou o V Governo Constitucional, de 31 de Julho de 
1979 a 3 de Janeiro de 1980, na III República Portuguesa.

Formou-se em Engenharia Química e desde muito cedo assumiu a liderança de associações e 
entidades ligadas a movimentos de mulheres ou estudantis, o que lhe conferiu grande notoriedade.

Esse protagonismo, associado à sua sensibilização pelas questões sociais, conduziu-a ao 
envolvimento político, tendo uma participação constante na política institucional em Portugal. 

Para além de ter assumido o cargo de Primeiro-Ministro em 1979, em 1986 foi candidata às 
eleições presidenciais.

Maria de Lourdes Pintassilgo faleceu a 10 de Julho de 2004, em Lisboa, aos 74 anos.

CÂMARA MUNICIPAL ADQUIRE O ESPÓLIO DO JORNAL DE ARGANIL

24º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL MIGUEL TORGA

EXPOSIÇÃO 
“MARIA DE LOURDES PINTASSILGO”
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MUNICÍPIO DE ARGANIL JUNTA-SE À ERSUC NA CAMPANHA “MERCADO A RECICLAR”

A ERSUC e o Município de Arganil arrancaram, no dia 26 de novembro,  com a campanha 
“Mercados a Reciclar” no Mercado Municipal e Feira Semanal de Arganil, numa ação que consiste 
na sensibilização da comunidade em geral e, em particular dos feirantes, para a importância da 
separação dos resíduos recicláveis, disponibilizando-lhes sacos adequados à correta separação. 

Posteriormente os resíduos são transportados para o Centro de Recolha, em Vale de Zebras, 
onde são devidamente separados, prensados e acondicionados por colaboradores e utentes da 
APPACDM, recolhidos depois pela ERSUC para respetiva valorização. A ERSUC, como contrapartida, 
compensa monetariamente a APPACDM pelos materiais recicláveis recolhidos.

Com esta iniciativa, o Município de Arganil assume o seu compromisso na promoção da gestão 
adequada dos resíduos, contribuindo para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento 
sustentável e para a construção de uma sociedade de baixo carbono e inclusiva. Esta ação 
desenvolve-se no âmbito da campanha “O Futuro do Planeta Não é Reciclável”, da ERSUC e restantes 
empresas do Grupo EGF, e teve início na  “Semana Europeia da Prevenção de Resíduos”, que 
decorreu entre 21 a 29 de novembro de 2020. O tema deste ano, “Resíduos invisíveis”, teve como 
objetivo informar e aumentar a consciencialização sobre a enorme quantidade de desperdício que 
todos nós inconscientemente geramos.

O Município de Arganil recebeu a 16 de dezembro, na anual Cerimónia de Divulgação dos 
resultados da Candidatura à Bandeira Verde ECOXXI, o galardão “Município ECOXXI” pelo 4º 
ano consecutivo. Realizada de forma virtual, dadas as circunstâncias que o país atravessa, foi 
transmitida através do canal do Youtube da ABAE e do Facebook da ECOXXI.

Numa participação que desde o primeiro ano tem vindo a superar-se, o Município de Arganil 
registou este ano um desempenho de 66%, ultrapassando assim a classificação do ano transato , 
que se situava numa taxa de 63% e que vem consolidar e reconhecer o trabalho desenvolvido pela 
autarquia em prol da sustentabilidade ambiental.

Relembra-se que o ECOXXI é um programa de educação para a sustentabilidade, implementado 
em Portugal pela ABAE desde 2005, dirigido principalmente aos técnicos e decisores dos municípios 
considerados agentes privilegiados de promoção do desenvolvimento sustentável a nível local. A 
cerimónia ECOXXI acontece anualmente para divulgar os resultados da avaliação das melhores 
práticas de sustentabilidade ao nível municipal, avaliação esta realizada por um conjunto de 
peritos utilizando mais de duas dezenas de indicadores nas áreas ambiental, social e económica. 
Nesta cerimónia é entregue a Bandeira Verde ECOXXI, um símbolo de sustentabilidade conferido 
aos municípios que desenvolvam ao longo do ano medidas, iniciativas e boas práticas de acordo 
com os indicadores do programa, trabalhando assim para um futuro mais sustentável na sua 
comunidade.

ARGANIL REVALIDA O TÍTULO DE “MUNICÍPIO ECOXXI” PELO 4º ANO CONSECUTIVO
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QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL 
DA RELVINHA – ESTE

Destinada à reabilitação e modernização da rede viária e das infraestruturas 
existentes, a intervenção de qualificação do Polo Este da Zona Industrial da 
Relvinha, no Sarzedo, está na fase final de execução e contempla um investimento 
na ordem dos 800 mil euros, comparticipada pelo FEDER em 85%. Perspetiva-
se que os trabalhos em curso estejam terminados no final do próximo mês de 
janeiro.

OBRAS PELO CONCELHO
REQUALIFICAÇÃO DO 
EDIFÍCIO DOS PAÇOS 
DO CONCELHO

O edifício da Câmara Municipal de Arganil 
está a ser alvo de uma intervenção profunda, 
que tem como principais objetivos a melhoria 
das condições de funcionamento dos serviços 
de atendimento ao público, a melhoria das 
condições de segurança e o aumento da eficácia 
térmica e energética do imóvel. Abrangendo os 
três pisos do edifício, inaugurado em 1941 e alvo 
de pequenas e pontuais intervenções até então, a 
empreitada em curso ascende aos 1.121.646,66€, 
dos quais 296.001,27€ são comparticipados pelo 
Programa BEM.

Saltam à vista os progressos realizados na 
intervenção de ampliação da Zona Industrial da 
Relvinha, no Sarzedo, que arrancou no final do 
mês de setembro e que tem um valor global de  
3,5 milhões de euros, comparticipado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER. 
Através da criação de 23 lotes, este investimento 
vai permitir a instalação de novas empresas, 
promovendo o crescimento e a dinamização 
daquela área de localização empresarial. A 
empreitada tem um prazo de execução de 12 
meses.

AMPLIAÇÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL DA 
RELVINHA – OESTE
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ZONA DE LAZER DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA

REABILITAÇÃO DO TROÇO ARGANIL - SARZEDO

As obras de construção da futura área de lazer de São Martinho da Cortiça avançam a passos largos. Com início 
na última semana de outubro, os trabalhos em curso contemplam a instalação de uma piscina exterior e respetivas 
infraestruturas de apoio, bar, esplanada e uma ampla zona relvada. Considerando o prazo de execução, de 9 meses, 
prevê-se a conclusão desta intervenção de 430 mil euros antes da época balnear de 2021.

Prosseguem os trabalhos de melhoria das condições de circulação na estrada que liga Arganil e 
Sarzedo e que é a principal porta de entrada na sede do concelho. Em curso está a execução da rede de 
águas pluviais, seguindo-se a remodelação de passeios, a pavimentação da plataforma e a execução da 
sinalização horizontal. Incluído neste investimento de cerca de 300 mil euros está também a instalação 
de semáforos, tendo em vista o reforço da segurança numa via com acentuado tráfego viário. 

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
Implementação de Faixas de Gestão de Combustível na Rede Viária Municipal, 

em 2020, realiza-se na União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anceriz, União das Freguesias de Cerdeira e 
Moura da Serra e Freguesia de Benfeita, numa área de 54,2ha, até à presente 
data. Esta prestação de serviços pretende alcançar os 71,3ha de faixas de gestão 
de combustíveis em infraestruturas municipais.
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REQUALIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO 
PÚBLICO DE 
ARGANIL

Estão na reta final os trabalhos de 
requalificação do espaço público de 
Arganil, que abrangem quatro zonas 
distintas: o Largo Ribeiro de Campos, 
a Rua Comendador Lopes da Costa, 
a Rua António Galvão e o Bairro 
do Prazo. Este projeto, cujo valor 
ascendo aos 360 mil euros, tem como 
finalidade oferecer a moradores, 
demais munícipes e visitantes maior 
facilidade e mais segurança e conforto 
na sua deslocação pelas artérias que 
dão vida ao coração da vila.

LARGO RIBEIRO DE CAMPOS

RUA ANTÓNIO GALVÃO RUA JORNAL DE ARGANIL

CONDUTA ADUTORA DO 
MOSTEIRO DE FOLQUES - 
ALQUEVE

ETA ALQUEVE E VILA COVA DO ALVA
Estão em curso os trabalhos de ampliação e reabilitação dos sistemas de abastecimento de Vila 

Cova do Alva e Alqueve (Folques) e Pomares. A empreitada, da responsabilidade da Águas do Centro 
Litoral, engloba um investimento de cerca de 2,6 milhões de euros e propõe-se a otimizar o serviço de 
abastecimento, garantindo água com melhor qualidade e em quantidade suficiente às populações.

Foram concluídos os trabalhos de substituição 
da conduta de abastecimento de água e a respetiva 
pavimentação do arruamento, no âmbito da empreitada de 
remodelação do sistema de Alqueve, da responsabilidade 
da Águas do Centro Litoral, na freguesia de Folques.
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RUA DO OUTEIRO - CÔJA

ILUMINAÇÃO NATAL - ARGANIL E CÔJA

CALCETAMENTO DA RUA DE 
S. MIGUEL, EM AVEIA – POMBEIRO DA 
BEIRA

REABILITAÇÃO DA 
ESTRADA REGIONAL 342, 
ENTRE ARGANIL E CÔJA

Prossegue a intervenção de reabilitação da Rua do Outeiro, em Côja, incluída 
numa empreitada de 132 mil euros, da qual fazem parte a requalificação da Rua 
da Gândara, em curso, e da estrada do Campo de Futebol (Rua da Carriça), já 
pavimentada e aguardar a execução das marcas rodoviárias.

Está praticamente concluída a empreitada de 
reabilitação da ER 342, entre Arganil e Côja, da 
responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. 
Em curso estão os trabalhos finais de execução 
das marcas rodoviárias e instalação de guardas 
metálicas de proteção. A intervenção contemplou 
a pavimentação e execução de valetas em cimento 
e estendeu-se entre a rotunda General Humberto 
Delgado, em Arganil, e a ponte nova de Côja.

Na sequência da celebração de um contrato programa com a autarquia, 
no valor de 7.500,00€, a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira procedeu ao 
calcetamento da rua de acesso à Capela na localidade de Aveia.

O brilho e a magia do Natal iluminaram as ruas das vilas de Arganil e Côja para 
a quadra mais especial do ano. Em jeito de votos de Boas Festas, o Município de 
Arganil convida os seus munícipes a fazer as suas compras de Natal no comércio e 
restauração locais.
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ANF APRESENTA O APOIO PRESTADO À 
COMUNIDADE EM CONTEXTO DE PANDEMIA

O Presidente e a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luis Paulo Costa, e Paula Dinis, 
respetivamente, visitaram a Farmácia Moderna em Arganil a convite da Associação Nacional de Farmácias 
(ANF) e acompanhados pelos seus representantes. 

O objetivo da visita em causa foi essencialmente dar a conhecer as respostas e o esforço que as farmácias 
desenvolvem diariamente para garantir um serviço seguro e de qualidade aos utentes, particularmente no 
atual contexto de insegurança e incerteza que a pandemia desencadeou.

Esta reunião, à qual se juntou a Isabel Martins, diretora técnica da Farmácia Moderna, surge no 
seguimento da atividade ininterrupta que as farmácias têm tido no apoio à comunidade local, reforçada 
ao longo dos últimos meses, de acordo com a crise sanitária que atravessamos, bem como demonstrar 
a disponibilidade das farmácias para colaborar de forma ativa com as políticas de saúde de proximidade 
promovidas pelas autarquias locais.

Relembra-se que as farmácias têm assegurado o acesso dos utentes aos medicamentos e dado apoio 
24 horas por dia através da Linha 1400 – Serviço de Assistência Farmacêutica, que permite dar orientação 
ao cidadão para a farmácia mais próxima com disponibilidade de stock do medicamento pretendido. Ainda 
dentro dos apoios prestados e através da Operação Luz Verde, as farmácias puderam em tempos que pediam 
recolhimento, fazer a entrega de medicamentos hospitalares na farmácia mais próxima ao seu domicílio.

Atenta aos constrangimentos que a atual situação de pandemia causa, também a Câmara Municipal de 
Arganil entendeu, assim que foi determinado um número limitado de pessoas dentro do espaço físico das 
farmácias, colocar coberturas no exterior para que os utentes pudessem aguardar pela sua vez de forma 
mais confortável.

O Município de Arganil encontra-se a comparticipar medicamentos aos munícipes 
que se encontrem em comprovada situação de carência económica desde 1 de fevereiro 
de 2018, data na qual celebrou protocolo com a Associação Dignitude e se associou ao 
programa ABEM – Rede Solidária do Medicamento.

O apoio, que emerge do protocolo estabelecido e do seu programa de ação, garante 
aos seus beneficiários o acesso a medicamentos prescritos por receita médica, sendo que 
o valor não comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde é financiado em parte pelo 
município e os restantes valores assegurados pelo Fundo Solidário ABEM. Este Fundo é 
composto por uma rede de parcerias, nomeadamente das farmácias portuguesas, que 
asseguram o circuito solidário do medicamento.

A Câmara Municipal de Arganil, consciente do agravamento das situações de carência 
económica no concelho que a pandemia por COVID-19 veio em alguns casos ampliar, 
aprovou para 2021 um reforço da dotação financeira aplicado a este programa, para que 
seja possível atender um maior número de situações.

Para qualquer esclarecimento ou pedido de informação deve dirigir-se aos Serviços 
de Ação Social do Município de Arganil, no Centro de Atividades Juvenis, sito no Largo 
Fonte da Bica, Rua Frederico Freitas Simões, através dos contactos 235200143/235200144 
ou accao.social@cm-arganil.pt.

O MUNICÍPIO DE ARGANIL ENTREGA CABAZES DE NATAL 
O Município de Arganil, através da Loja Social de Arganil e à semelhança do 

que vem sendo hábito nesta quadra, inserido num largo conjunto de apoios que 
o projeto “Arganil Solidária”- Loja Social de Arganil vem desenvolvendo ao longo 
do ano, vai entregar Cabazes de Natal com bens alimentícios essenciais a várias 
famílias carenciadas do concelho. Estes cabazes, para além de apetrechados com 
alguns símbolos caraterísticos da época, como o bacalhau e o bolo-rei, integram 
ainda bens doados pelo Lions Club de Arganil, angariados numa iniciativa própria.

A Loja Social de Arganil tem, desde o início do seu funcionamento em 
2012, ajudado incessantemente centenas de famílias do concelho. Através de 
respostas adequadas aos problemas sociais, tem como finalidade contribuir para 
a promoção e integração social do individuo, família e comunidade, mitigando 
as suas dificuldades e necessidades mais básicas e imediatas. Constituída por 
programas como o Banco Alimentar, Banco Social, Mercado Solidário, Banco 
Didático e programa Alimentar + em Arganil (numa parceria com a Associação 
Passo a Passo), já apoiou cerca de 500 pessoas, num total de 6.000 apoios e 753 
donativos nas várias valências.

No âmbito da pandemia por COVID-19, a Loja Social de Arganil reforçou a 
sua atuação junto da comunidade mais vulnerável, de forma a minimizar os 
seus efeitos colaterais. As equipas técnicas acompanham no terreno as famílias 
com mais dificuldades, obtendo informação relevante sobre as suas reais 
necessidades, no sentido de definir circuitos de entrega de bens doados quer por 
particulares, quer por empresas. 
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APRESENTAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO “DESAFIO PICOS DO AÇOR”

O projeto “Realiza.te”, programa de ação territorial promovido pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu, surgiu 
no âmbito do Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso 

não 
social e igualdade 

e o 
abandono escolar precoce no território.

Adaptado à nova realidade que o país 
atravessa, a 3ª edição do evento Desafio Picos 
do Açor, que no ano passado trouxe a Arganil a 
elite do trail nacional, decorre até 10 de fevereiro.  
A edição de 2020, num formato designado  
“Segmento - Desafio Picos do Açor”, tem mais 
uma vez como parceiro principal o Município de 
Arganil. As inscrições encontram-se a decorrer, 
aqui: https://stopandgo.com.pt/.../desafio-
picos-do-a-or-segmento

A navegação no percurso será feita com 
recurso a um track GPS, a ser disponibilizado 
após inscrição e as classificações através de 
um segmento na aplicação Strava, informou a 
organização durante a apresentação pública da 
prova,  na qual estiveram também o Presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
o Vereador do Desporto, Luis Almeida, e Paulo 
Batista, Presidente da Junta de Freguesia de 
Folques. A prova vai decorrer maioritariamente 
nesta freguesia.

Caro(a) Amigo(a),

A classificação do concelho de Arganil como concelho de risco 
elevado na taxa de incidência do COVID-19 transporta um conjunto 
de limitações que se traduz em dificuldades acrescidas para os 
munícipes, sobretudo para o comércio e restauração. 

O Primeiro-Ministro anunciou um programa especial que 
compensa exclusivamente a restauração pelas perdas dos dois fins-
de-semana de proibição de circulação durante a tarde e a noite, 
através da comparação com a faturação nos fins-de-semana de 2020, 
sendo a compensação de 20%.

Numa das reuniões de câmara do mês de novembro, os 
vereadores do Partido Socialista questionaram o Presidente de 
Câmara, procurando saber se, à semelhança do Governo, havia 
disponibilidade  para implementar alguma medida de apoio ao 
comércio e restauração do concelho, dando como exemplo medidas 
que muitos municípios estavam a implementar para apoio a estes 
dois setores. A resposta foi negativa, referindo que o apoio era da 
exclusiva responsabilidade do Governo.

Discordamos em absoluto desta postura, considerando que 
os municípios têm a responsabilidade de complementar os apoios 
do Governo  com medidas que tenham um reflexo positivo na 
minimização das perdas que o comércio e a restauração estão a 
registar.

Os vereadores do Partido Socialista criticam a falta de 
sensibilidade do executivo de maioria PSD, que se reflete claramente 
no orçamento municipal para o ano de 2021, apresentado como o 
mais elevado de sempre. Esperava-se que as preocupações sociais 
e económicas relacionadas com a crise causada pela pandemia 
estivessem refletidas de forma assumida neste orçamento. No 
entanto, tal não se verifica. Por exemplo, o valor consignado às 
“Despesas de Prevenção, Contenção e Mitigação da Pandemia 
COVID-19” é de apenas 100.000 € e é referido que a “Ação Social” 
foi reforçada para 50.000,00€, atendendo à situação epidemiológica 

que se vive! 
Nas transferências para associações e coletividades, para 

financiar e fomentar o associativismo no concelho, mantém-se o 
mesmo valor de 2020, ou seja uns meros 205.000 €, considerando-
se um apoio muito pouco expressivo, sobretudo atendendo ao 
prolongado período de inatividade, sem obtenção de receitas e com 
acumulação de despesas, que as coletividades estão a vivenciar. De 
igual forma, as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários 
apenas têm consignada uma verba de 200.000 €, semelhante à do 
orçamento de 2020.

Assim, perante os pesados reflexos da crise provocada pela 
Pandemia no nosso concelho, o executivo de maioria PSD apresenta 
um orçamento para 2021 muito pouco sensível a este facto,  
transmitindo um sinal de grande falta de empenho e determinação 
em mitigar os efeitos desta crise junto dos seus munícipes. Parece 
estar bastante mais preocupado com as obras de propaganda, 
apresentando 1,5 milhões  de euros para alcatrão em ano de 
eleições…

Uma nota de apreço para a evolução das receitas provenientes 
do Orçamento de Estado (OE), ou seja as verbas que o Governo 
transfere para o município de Arganil. Em 2015, a transferência do 
OE foi de 5.976.693,00 €, evoluindo de forma crescente ao longo dos 
anos. Em 2021, a transferência do OE para o município de Arganil é 
de 7.915.165 €, significando um crescimento de 32,4% face a 2015 e 
um acréscimo de 606 389 € face às transferências do OE em 2020. 
Demonstra um sinal claro do Governo do Partido Socialista na aposta 
no reforço do papel dos municípios, sobretudo num contexto de crise 
e revela uma abordagem completamente distinta face à anterior 
crise financeira do subprime de 2008. Em vez de uma retração do 
investimento público o que se verifica é a sua expansão.

À semelhança do que já aconteceu no passado, esta pandemia 
tem evidenciado uma desorganização e impreparação para lidar 
com situações complexas. Um exemplo claro do que acabamos de 
referir é a publicação da declaração da situação de alerta municipal 

pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil do dia 9 de 
novembro. Ora nesse mesmo dia foi decretado pelo Presidente da 
República o estado de emergência a nível nacional, ou seja, 3 níveis 
acima da situação de alerta! A Lei de Bases da Proteção Civil refere 
explicitamente que em estado de emergência, as atividades de 
proteção civil e o funcionamento do Sistema Integrado de Operações 
de Proteção e Socorro (SIOPS) subordinam-se ao disposto na Lei 
de Defesa Nacional e na Lei sobre o Regime do Estado de Sítio e do 
Estado de Emergência. Significa que a declaração da situação de 
alerta municipal é um erro administrativo realizado por ignorância 
das questões relacionadas com a proteção civil e pela inexistência 
de um serviço municipal de proteção civil e de um coordenador 
municipal de proteção civil, situação pela qual nos temos vindo a 
bater de há 3 anos a esta parte.

Antes de finalizar gostaríamos de enviar uma palavra de 
solidariedade a todos quantos estão a sofrer com esta pandemia, 
em particular à Santa Casa da Misericórdia de Arganil, fazendo votos 
para que a situação registe uma evolução positiva e um desfecho o 
menos doloroso possível.

Por fim, desejar a todos e a todas, neste contexto de dificuldades 
e restrições, umas Festas Felizes, sobretudo em segurança, e que o 
seio familiar seja a força que todos necessitamos para ultrapassar 
com ânimo, coragem e resiliência esta situação. Para 2021 
depositamos uma enorme esperança  na vacina contra a COVID-19 
e no plano de vacinação, num retorno à normalidade por que todos 
ansiamos.

Cordiais saudações,

Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara Muncipal de 
Arganil

Rui Miguel Silva
Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

OPOSIÇÃO -  BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
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CÂMARA MUNICIPAL OFERECE LIVROS ÀS CRIANÇAS NESTE NATAL

BIBLIOTECA ENTREGA LIVROS AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Com o intuito de celebrar os valores da quadra junto dos mais pequenos, a Câmara Municipal 
de Arganil, representada pelo Vereador da Educação, Luís Almeida, entregou presentes muito 
especiais aos alunos do concelho.

A entrega de presentes, tendo iniciado simbolicamente pelo Jardim de Infância e 1º CEB de 
Pombeiro da Beira, inclui as crianças do ensino pré-escolar, inclusive as crianças do Jardim de 
Infância da Casa da Criança de Arganil e os alunos do 1º ciclo do ensino básico que frequentam os 
diversos estabelecimentos de ensino do concelho. São assim cerca de 520 os alunos presenteados 

com livros diversos, todos eles integrados no Plano Nacional de Leitura e que agora vão enriquecer 
as estantes da biblioteca de casa de cada um.

Para a Câmara Municipal, o livro continua a ser uma ferramenta fundamental no 
desenvolvimento cognitivo e na aquisição de conhecimentos por parte das crianças.   Além da 
sua componente lúdica e pedagógica, estimula o prazer de ler e a imaginação, o que vem também 
reforçar o papel prioritário que a autarquia de Arganil tem desenvolvido na promoção da educação.

Realizou-se na Biblioteca Escolar da Escola 
Básica 2 e 3 Mendes Ferrão, em Côja, a entrega 
simbólica dos livros da coleção Patrulha Lobo, 
da autoria de José Carlos Completo e Mónica 
Cortesão Gonçalves. A visita do escritor José 
Carlos Completo às Bibliotecas do Concelho 
estava prevista no âmbito das Atividades da 
Biblioteca Municipal de Arganil para 2020, 
mas foi cancelada por questões de segurança 
relacionadas com a situação epidemiológica, 
pelo que o autor decidiu oferecer a todos os 
alunos que frequentam o 4.º, 5.º e 6.º anos 
de escolaridade do Agrupamento de Escolas 
do Concelho de Arganil um livro da referida 
coleção.

Durante a sessão de entrega dos livros aos 
alunos do 6.º ano foi apresentado o escritor, 
a sua obra e os seus projetos na área da 
promoção da leitura e da escrita. Estiveram 
presentes a Vice-Presidente do Município 
de Arganil, Paula Dinis, a Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela 
Soares, o coordenador da Escola, Alfredo 
Gonçalves, a Professora Bibliotecária Arminda 
Ramos e a Coordenadora das Bibliotecas 
Públicas do Concelho de Arganil, Miriella de 
Vocht.
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OFICINA DE ILUSTRAÇÃO E MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO 

Nesta oficina vamos recuperar a tradição e escrever e/ou ilustrar um postal de 

Natal. Registar uma mensagem de Boas Festas recheada de fraternidade e 

solidariedade. Transmitir uma mensagem de esperança para o novo ano que se 

avizinha. 

21 e 28 de Dezembro às 14.30 horas 
na BMA E BAMC 

 

HORA DO CONTO - “UM TRENÓ DE CONTOS” 

Neste espaço de magia e fantasia, onde os livros ocupam um lugar especial, vamos 

partilhar contos, histórias e poesias de Natal. Um trenó de contos recheado de 

peripécias e aventuras, em que o Pai Natal e a Generosidade assumem o protagonismo 

nesta quadra natalícia. 

22 e 29 de Dezembro às 14.30 horas 
na BMA E BAMC 

  

LEITURA E TECNOLOGIA: APLICAÇÃO MÓVEL 

Nesta sessão serão apresentadas as sugestões de leitura para as férias de Natal, agora 

com novos títulos e desafios. Os livros estão disponíveis para empréstimo domiciliário. 

Iremos partilhar leituras e em conjunto ou individualmente participaremos nos jogos 

online propostos na APP. Em parceria com a DGLAB e PNL.  

23 e 30 de Dezembro às 14.30 horas 
na Biblioteca Municipal Miguel Torga 

 
 

VAMOS JOGAR MONOPÓLIO  

O Monopólio é um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo, em 

que propriedades como bairros, casas, hotéis, empresas são compradas 

e vendidas, em que uns jogadores ficam "ricos" e outros vão à falência.   

28 de Dezembro às 15 horas 
no auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga 

 

MURAL - MENSAGENS PARA O ANO 2021 

ANO NOVO! Altura para traçar novos objetivos, abraçar novos sonhos, preservar as coisas 

boas e fazer alguns pedidos para um ano cheio de bons e felizes momentos.  
 

Vem até à Sala Jovem e deixa no MURAL uma mensagem de Ano Novo.  
  De 21 a 31 de Dezembro 

na Sala Jovem da Biblioteca Municipal de Arganil  
 

 

Para mais informação contacte através do 235 200 135 
ou  

solicite informação no Balcão de Atendimento da Biblioteca Municipal de Arganil 
 

 

 

As atividades serão realizadas respeitando todas as normas da DGS na prevenção da transmissão da COVID19.  

A participação nas atividades é condicionada aos lugares disponíveis. 

Nesta quadra festiva, não deixe de visitar 
os recém-inaugurados Núcleos Museológicos 
de Etnografia e Arqueologia de Arganil, na 
Casa da Cultura, uma mostra ímpar dos 
antepassados longínquos deste concelho e de 
um passado mais recente, cheio de tradições 
e memórias.

Para os dias 22 de 29 de dezembro, 
às 11h00 e às 15h00 em ambos as datas, 
preparámos visitas acompanhadas pelas 
exposições permanentes dos Núcleos, onde 
poderá ter uma visão ainda mais clara e 
informada de todas as peças expostas e de 
todas as histórias que carregam. No final da 
visita do dia 29 de dezembro, fica também 
o convite para participar no workshop de 
elaboração de presépios com a artesã Vanda 
Andrés. É gratuito e garantimos que será 
surpreendente e divertido.

Caso pretenda visitar os Núcleos 
Museológicos noutra altura, saiba que estes se 
encontram abertos gratuitamente ao público 
para visita no horário entre as 9h00 9.30e 
17h30 17.00 de segunda a sexta-feira e entre 
as 9h30 10 h e as 13h00 12.30 aos sábados.

Enquanto não nos visita deixamos-lhe 
uma mensagem que pretendemos também 
entregar pessoalmente: Um bom Natal e um 
feliz e próspero Ano Novo.

Após os trabalhos de campo da 1ª fase do projeto de investigação e valorização patrimonial 
da Lomba do Canho, promovido Município de Arganil numa colaboração com o Centro de Estudos 
em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, foram recolhidos 
à superfície diversos materiais arqueológicos relacionados com a vida quotidiana e com o 
armamento do acampamento militar romano, dos quais se destacam: moedas; um fragmento de 
fíbula, asa decorada sítula, dezenas de fragmentos cerâmicos e outros elementos indeterminados 
que carecem ainda de estudo aprofundado.

Na execução dos trabalhos arqueológicos foram ainda colocadas à vista todas as estruturas 
escavadas nas décadas de 50 e 80, incluindo um possível alinhamento do recinto defensivo.

Durante os próximos meses as peças arqueológicas recolhidas vão ser alvo de inventário, 
tratamento e preparação, a fim de integrarem uma exposição temporária no Núcleo Museológico 
de Arqueologia, a par de uma publicação dos resultados finais e apresentação da 2ª fase deste  
projeto.

Recordamos que o sítio arqueológico da Lomba do Canho está classificado como Imóvel 
de Interesse Público desde 1959 e é um dos mais importantes testemunhos militares da época 
romana em Portugal.

RESULTADOS DA 1ª FASE DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
PATRIMONIAL DA LOMBA DO CANHO


